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��வாக��� �ேராத� ேபா�ைக எ����,  �எ�ஆ� டேயா�� ��வன���  �ர�தர� 
ெதா�லாள�க� அ�ேடாப�  3 1 �த� காலவைரய�ற ேவைல ���த��� ஈ�ப�� 
உ�ளன�.  ெதா�லாள�க� ச�க� அைம�தைத அ���,  5 ெதா�லாள�கைள 
வடமா�ல� ெதா��சாைலக��� அ��� ெதா�லாள� �ேராத� ேபா��கைள 
கைட���� வ�வதாக அவ�க� ��ற� சா����றன�.  அ��� உ�ள த�க� 
�ராம�ைத ெதா��சாைல மா�ப��� வ�வதாக ��ய ��ைள�பாைளய �ராம 
ம�க�� ெதா�லாள�க��� ஆதரவாக �ர� ெகா��� வ���றன�.

�ெப����� அ�ேக உ�ள ��கா� வளாக��� அைம���ள த��நா� 

ெதா��சாைல 2012� ஆர���க�ப�ட�. இ�� �த�� 48 �ற� ெதா�லாள�க� 

ப���யாள�களாக ேவைல�� ேச��தன�.  அவ�க��� �9 5 0 0  ஊ�ய�( ெந� 

�8600) ெகா��க�ப�ட�. ஒ� வ�ட� க��� �மா� 28 ப���� ெதா�லாள�கைள 

ப�ேவ� காரண�க� �� ேவைலைய ��� ���யதாக ெதா�லாள�க� 

����றன�. ����ள 20 ெதா�லாள�க� ம��� �ர�தர� ெதா�லாள�களாக 

ேவைல�� ெதாட����ளன�.  அவ�க��� த�ேபா� ஊ�யமாக �10700(ெந� 

�9500) தர�ப��ற�. �ர�தர� ெதா�லாள�க� த�ர �மா� 200-300 ஒ�ப�த� 

ெதா�லாள�களாக ெப� ெதா�லாள�க�� வட மா�ல� 

ெதா�லாள�க�� ேவைல ெச���றன�.

ெதா�லாள�க� ஏஐ���� உட� இைண�த ெச�ைக 

அ�ணா மாவ�ட ஜனநாயக� ெதா��ச�க��� 

இைண�� த�க�ைடய ச�க�ைத அ��க��க��, 

த�க�ைடய ேகா��ைககைள ஏ��� ெகா�ள� ேகா��� 

2016 ��ரவ� 26 அ�� ��வாக���� க�த� அ��தன�. 

அத� �ற� ஒ� ெதா�லாளைர ேவைல ��� �����, 

இ�ெனா� ெதா�லாளைர த�கா�க ேவைல ��க� 

ெச���,  5 ெதா�லாள�கைள வடமா�ல�க�� உ�ள 

ெதா��சாைலக��� அ���யதாக  ெதா�லாள�க� 

����றன�.

���பாக ேம 1  அ�� ெதா�லாள�க� ெதா��சாைல 

வா��� �� ச�க� ெகா�ைய ந�ட��ன� அ�� 

இரேவ ெகா��� பலைக�� ���� உைட�க�ப�� ேவ� 

இட��� ேபாட�ப����ததாக ெதா�லாள�க� 

����றன�. அத� ��ன� ேம 2 அ�� ெதா��ச�க 

�ைள� தைலவ� ம��� �ைண� தைலவ��� ��வாக� 

ேவைல மா�� உ�தரைவ ெகா����ள�. 

உ��� ம�க� ஏ�கனேவ இ�ெதா��சாைல�� உ�ள 

�����ழ� பா���கைள ���� �ைற��� 

வ���றன�.   2 0 1 4 � இ� ���� த��நா� 

மா�க���பா� வா�ய���� �கா� அ��ததாக��, 

ஆைல ��வாக��� �� எ�த நடவ��ைக எ��காம�  

மாறாக காவ��ைற 1 4  இைளஞ�கைள ைக� ெச�� 

�ைற�� அைட�ததாக அவ�க� ����றன�. 

2016 மா�� மாத��� ெதா��ச�க� இ��ர�சைனக� 

���� ெதா�லாள� �ைற�� ம� ெகா����, இ� வைர 

எ�த ��ேன�ற�� காண�பட��ைல.  அத� 

�ைளவாக அ�ேடாப� 31 �த� ெதா�லாள�க� ேவைல 

���த�ைத ேம�ெகா���ளன�.



2

க��� பண� ம��� க��� ெபா�ளாதார��� �தான 

'ச�ஜி�க� ��ைர�' எ�ற ெபய�� நம�� ேமா� அரசா� 

அ��க�ப�ட பணம��� ��க(Demoentisation) அ�ைவ 

���ைச�� �ல� உ�ைம�� நா��� ேந�ைமயான 

ெதா�லாள� வ��க�த� ேம� பரவலான ��� ��� 

தா� ( c a r p e t  b o m b i n g )  நட���ள�.  அைனவ�� 

வ��க� ��ன��, ஏ�எ�க� ��ன�� ம��கண�காக 

��கேவ��ய �ைல, இதனா� ஏ�ப�� ஊ�ய இழ��, 

ெதா�லாள�க� பா�ப�� உைழ�� ச�பா��த பண�ைத 

எ��பத�� ��ைச ேக��� �ைல, 100��� ேம�ப�ேடா� 

உ�� இழ��, பண� இ�லாம� உண�, உைட, இ��� 

ஆ�ய அைன�ைத�� �ைறவாக �க�� �ைல என� 

ெதா�லாள� வ��க� ப�� ேவதைனக� பல. 

அ�ெபா�� தா� அ�வைட ெச�� ச�ைத�� ெகா�� 

வ�த ெபா��க�� ����ைய க�டன� �வசாய� 

��ம�க�.  ேவைல இழ�� ஊ��� ����ன� இட� 

ெபய��த ெதா�லாள�க�, வ�க��� ���� க�டன� 

�� ம��� நைடபாைத �யாபா�க�.  அ�கா� ம��� 

�ேராசாபா�� �க� �ரபலமான வைளய� 

ெதா��சாைல அ��� ��டதாக ெச��க� 

வ���றன.  ஹ�யானா�� �ேரா 

ேமா�ேடாகா�� ெதா��சாைல�� இ��� 

த��நா��� ெரனா�� �சா� வைர 

����கண�கான ெதா�லாள�க� ேவைல 

��� ��க�ப���ளன�.  ேவைல ப� 

தா�காம�  வ�� ஊ�ய�க� �ல� த�ெகாைல 

ெச�� ெகா���ளன�. இைவ அைன��� 50 

நா�க�� ச�யா� ��� எ�� க��� ம�க 

�ரதம� ��னா� ஆனா� �ழ�ப� 

���தபா��ைல.  �றாவ� ேபா� ப�ேவ� 

தா�க�கைள ���� ெச��� பணம��� 

��க� அத�கான பலைன� த�ததா?

நவ�ப� 8  அ�� �ரதம� ��� எ�� அ���த 

பணம��� ��க ெகா�ைகைய அ���த ேபா�,  1 5 . 5 

ல�ச� ேகா�க� ம����ள �500 ம��� �1000 தா�க� 

நா��� �ழ�க��� இ��தன.  �ழ���� இ��த பண 

ம���� இ� 86 சதமா��. இ�� 3-4 ல�ச ேகா� பண� 

க���� பண� எ��� அ� வ���� ���ப வரா� 

எ�ப� ��ட�ைத ஆத��பவ�க�� ���. நவ�ப� 8 

�த� இ�வைர அர� 74 அ��ைககைள ெவ�����ள�. 

இ�� பணம��� ��ட�ைத ெசய�ப���� 

���ைறக�� அட���.  ��ட� அ���த ஒ� 

மாத��ேலேய ( �ச�ப� 1 0 )  1 3  ல�ச� ேகா� �பா� 

வ��க�� ெச��த�ப�ட�.  ���ப வராத பண� 

5 0 0 0 0 ேகா� �பா�கைள தா�டா� என ப�ேவ� 

��ண�க� க���க� ெத�����றன�.  �ழ�க��� 

இ��த பண� அைன��� ���ப வ�� �ைல�� �ச�� 

வ�� பைழய கர�� ேநா��க� எ�வள� 

மா�ற�ப���ளன எ�பைத ெவ���வைதேய 

������ட�. 

��ட� அ���க�ப�ட�� இ��� ப�ேவ� இட�க�� 

வ�மான வ�� �ைற ேசாதைனகைள நட��ய� 

ப����ைகக�� ெவ�வ�த�. ஆனா� இ� வைர �3000 

ேகா� �பா�க� தா� ைக�ப�ற�ப���ளன. அவ��� 

நைகக�,  �ல�க� ேபா�ற பலவைகயான ெசா��க� 

அட���. இ��ைல�� �� அைம�ச� இ���ட���� �� 

ேநா�க�ைத ��� ெகா�� வ��றா�.  அதாவ� வ� 

வ�ைல அ�க���� ��டமாக அ�� ெஜ�� 

வ�����ளா�.  அத�ேக�ப இ� வைர வ� க�டாம� 

ைவ���ள ��கைள சம����தா� 5 0 சத� வ� 

ெச������ ��ைய ைவ��� ெகா�ளலா� எ��� 

அவ�க� ேம� எ�த நடவ��ைக�� அர� எ��கா� எ�ற 

��ட�ைத அர� அ���த�.  க��� பண�ைத 

ைவ���ளவ�க� இ���ட��� �ல� வ�ைய 

ெச�����தா� �2 ல�ச ேகா� வைர ேநர� வ� அ�க��க 

ேவ���. இ� வைர இ� ���� அர� எ�த தகவ�க�� 

ெவ��ட��ைல. �ச�ப� 2016� ெவ���ட அைன�� 

வ�க�� 3 5 0 0 0  ேகா� �பா� வ� ம��ேம 

அ�க�����பதாக �ற�ப��ற�.

ஆதா� அ�ைட,  இ- வால� ம��� �ெர��,  ெட�� 

அ�ைடக� �லமாக நா��� ப�வ��தைனைய பண� 

ப�வ��தைன�� இ��� பண��லா ப�வ��தைனயாக 

மா�ற�� பண ம��� ��க� ��ட��� ேநா�கமாக� 

�ற�ப��ற�.  உல�ேலேய இ��யா�� தா� பண� 

ப�வ��தைன �க அ�கமாக உ�ள�.  பண��லா 

�ஜி�ட� ப�வ��தைன�� அைனவ�� மாற ேவ��� 

எ�றா� அத�ேக�ப அைனவ���� வ�� கண��, 

இைணயதள ேசைவ ேவ��� இ�� 

உபேயாக�ப��த�ப�� ெதா�� ��ப� �க�� 

பா�கா�பாக இ��க ேவ���.  ஒ�வ�ைடய 

எ�ேக க���� பண�?
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ப�வ��தைன தகவ�கைள இ�ெனா�வ� க�ட��தா� 

வ�� கண��க�� இ��� பண�ைத ���வ� �லப�. 

இத�கான இய��ர�க� �� வ�க�க�,  நைடபாைத 

�யாபா�க� என அைனவ�ட� இ��க ேவ���.

ஆனா� நைட�ைற�� ஜ�த� ��ட�ைத அ���த 

����, 70சத இ��ய ம�க�ட� தா� வ�� கண�� 

உ�ள�.  அ��� 2 5  சத வ�� கண��க�� எ�த 

ெசய�பா��� இ�ைல. �ராம��ற�க�� இைணயதள 

ேசைவ ேமாசமாக உ�ள�. 6 ல�ச� �ராம�க�� 2.5 

ல�ச �ராம�க�� தா� வ�� அ�ல� ஏ�எ� ேசைவக� 

உ�ளன. இ��யா�� ஒ� ல�ச� ேப��� சராச�யாக 20 

ஏ�எ�க� தா� உ�ளன.  இ�வள� ேமாசமான 

க�டைம��க�ட� எ�வா� அைனவ�� �ஜி�ட� 

ப�வ��தைன�� ெச�ல ����? 

நா��� 90சத �� வ�க�க� பண�ைத ைவ�� தா� 

வ��தக� ெச���றன�.  ��ட� அம�ப���ய�� 

இ��� �ஜி�ட� ப�வ��தைனைய ெகா���� 

ேப�எ�( P a y T M )  ேபா�ற த�யா� ��வன�க�� 

வா��ைகயாள�க�� வ��தக�� அ�க��� வ���றன. 

ஆனா� அவ�க� ஒ�ெவா� ப�வ��தைன��� 1 சத� 

க�டணமாக வ�����றன�.  இ�� இ��� அவ�க� 

அ�க அள�� லாப� அைட��றன�.

இ�� பண��லா ெபா�ளாதாரமாக ��ட� நா�ைட 

அைனவ�� அைடயாள� கா����றன�.  ஆனா� 

��ட���� இ��யா���� இைடேய உ�ள �ைறய 

���யாச�க� உ�ளன. ��ட�� ப��தவ�க� அ�க� 

இ��யா�� அ�ப� அ�ல.  ��ட�� �� க�ட 

����ேவா� எவ���� வ����லாம� கட� 

�ைட��ற�.  இ��யா�� உ�ள பல� 

ெதா�லாள�க��� கட� வா��வத�� எ�த ெசா��� 

இ�ைல,  கட� �ைட�தா�� வ�� 1 0 சத�.  அ��� 

இ��யா�� உ�ள வ��க� �ஜ� ம�ைலயா, அ�பா�, 

அதா�க��ேக கட� ெகா��க �� வ���றன�. 

அ�வா� ெகா��� இ�வைர வ��க��� ெச��த� 

படாத கட� பா�� 2  ல�ச� ேகா� �பாயா��. 

ெதா�லாள� வ��க� வ��க��� ெச���� பண� 

எ�லா� இ��� ��வன�க��� கட� ெகா��பத�ேக 

உபேயாக�ப��.

ெதா�லாள�க� �� இ�வள� தா�க�ைத எ�ப���ய 

இ���ட�ைத ���� அர� ெகா����ள �வர�க� 

�ைறேவ.  எ�வா� இ���ட�ைத ப�� 

��ெவ��க�ப�ட�?  அத�கான காரண�க� எ�ன 

எ�ப� ெத�வா�க�பட��ைல.  இ� ���� தகவ� 

அ��� ச�ட��� �� எ�த �வர�கைள�� தர �ச�� 

வ�� ம����ள�. அர�� ��ட���கான ேநா�க�கைள 

மா��� ெகா�ேட வ��ற�. இ���ட��� �ல� க��� 

பண� ��ப�டதா? எ�வள� எ�ப� ����� இ�வைர 

எ�த தகவ�க�� ெகா��க��ைல. இ�வைர எ�தைன 

ேப� அபராத வ� ெச��த��ளன�?  எ�வள� 

ெச��த�ப�ட� எ�ற தகவ�க�� இ�ைல. ஆர�ப��� 

��ட�ைத ரக�யமாக ைவ�க ேவ��� எ�� நா� எ��� 

ெகா�டா��, இத�� ��ன� ஏ� தகவ�கைள ெவ��ட 

அர� ம���ற�? அைன�� தகவ�கைள�� ம�க�� �� 

ைவ�பத�� ெதா�லாள� வ��க� ேகார ேவ���.

க��� பண�ைத அ��ய �த�� வ�யாக��, அ��ய 

நா��� ைவ�பைத�� த��பத�கான நடவ��ைககைள 

அர� ேம�ெகா�ள ேவ����ள�. வ� ச�ைகக�, கட� 

த��ப� �ல� த�யா� �ைற�� அர� ச�ைககைள 

அ�� ��வைத நா� த��க ேவ���. மாறாக இ�வா� 

வ���க�ப�� வ�ைய�� லாப�ைத�� ெதா�லாள�க� 

ச�க� பா�கா��,  க�� ம��� �காதார தர�ைத 

ேம�ப��த அரைச �ர�ப���க ேவ���.  ���யமாக 

அர�  ரக�யமாக ெசய�ப�வைத ைக��� அைனவ���� 

ப�� ெசா�ல ேவ��� எ�� நா� ேகார ேவ���. 

�ைறயான தகவ�க�� அ��பைட�� ெசய�ப�� 

��ம�க�� இைறயா�ைமேய இ��ய ஜனநாயக�ைத 

கா���  எ�பைத  நா� அர��� வ����த ேவ���.

ஓரகட� ெரனா�� நிசா� ெதாழி�சாைலயி� ஒ� அெச�பிளி ைலனி� உ�ப�தி நி��த�ப�டைத அ���, இர� ஷி�� 

ேவைல �ைற�க�ப���ள�. இதனா� 800 ஒ�ப�த� ெதாழிலாள�க� ேவைல இழ�க உ�ளன�. ெமா�த� 2000 

ெதாழிலாள�க� பாதி�க�ப�வா�க� எ�� ஊடக�க� ெதரிவி�கி�றன.

நவ�ப� ம��� �ச�ப� 2016களி� ெத� ெகாரியாவி� ெதாழிலாள�க� ம��� ம�க� ேபாரா�ட� ெவ��த�. ஊழ� 

மி��த பா�� அதிபைர நீ�கி அவரி� ேம� ��றவிசாரைண நட�த�பட ேவ��� எ�� ேகாரி 10 ல�ச ம�க� வீதியி� 

இற�கி ெவ�றி�� க�டன�. இ� �றி�� ெத� ெகாரியாவி� ேஹா�டா ெதாழிலாள� ம��� கியா ேமா�ட�� 

ெதாழிலாள�க�ட� ேந� காண�.

நிர�தர� ெதாழிலாள�க��� இைணயாக, ஒ�ப�த ெதாழிலாள�க���� சம ேவைல�� சம ஊதிய� ெகா��க 

ேவ��� எ�� உ�ச நீதி ம�ற� �றி��ள�.  ��� ேபர உரிைமைய��, ெதாழி�ச�க உரிைமைய�� 

உ�தி�ப��தாம�, ெதாழிலாள�க��� சம உதிய� நிைல நா��வ� சா�தியமி�லாத� - க��ைரயாள� ஜி.ச�ப� 

ெதாழி�சாைலயி� பயி�சியாள�களி� பணி நிைலைமக� ம��� எ�தைன சதவீத� த�காலிக� ெதாழிலாள�க� 

இ��கலா� எ�பைத �றி�� தமி�நா��� நிைலயாைண ச�ட� சீ�தி��த� ெச�ய����ள�.ெ
ச�

த
ி�

 �
ற
ி�
�
க
�
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கா��� மா�ல� இ��ய அர� ம��� அத� 
இய��ர�க�� ��க�தனமான இைட�டாத 
ஒ����ைற�� ேபா���,  150 ��� ேமலான நா�க� 
எ���ைய க�ட�.  கட�த 2 6  வ�ட�க�� கா���� 
ெபா�ளாதார� அ��க�ப��,  ரா�வமயமா�க�பட� 
ம��� வ��ைற ஆ�யவ�றா� ெபா�ளாதார��� 
���ய ப�� வ���� ���லா� �ைற ேபா�றைவ 
பா��பைட���ளன.  ஜ�� கா��� மா�ல� ெப�� 
எ���ைக�� அர� ப�யாள�க�, ஆ��ய�க�, ஆ�� 
ப�யாள�க� ேபா�ற உைழ��� வ��க��னைர 
ெகா���ள�.  இ�ைற�� அவ�க�� �ர�க� எ�ேக? 
ேமாத�க���� கா��� உைழ��� வ��க����� 
இ���� ெதாட�� எ�ன?  �ய ��ணய���காக 
உைழ��� வ��க ேபாரா�ட� எ�ேக?  ந��தா ஹ��க�  
எ��ய ��தக��� (The many faces of  Kashmir i 
Nat ional ism) ,  ஜ�� ம��� கா����,  ெதா��ச�க 
இய�க��� ���பாக கா��� ெதா�லாள� 
வ��க��ட� பா�ப�ட  ெதா��ச�கவா� ேதாழ�.ச�ப� 
�ரகா�� வரலா� ஆவண�ப��த�ப�ட�. 

கா��� மா�லமான� ெதா�லாள வ��க 
இய�க���கான ஒ� ��ட வரலா�ைற ெகா���ள�. 
1865 ஆ� ஆ��,  'சா�ைவ ெநசவாள�களா�'  க�டன 
ேபர� ஒ�� நட�த�ப�ட�.  கா��� சா�ைவக� 
அ�கால�க�ட��� ஐேரா�பா��� ெப�ய அள�� 
ஏ��ம� ெச�ய�ப�ட ேபா���,  ெநசவாள�க�� 
�ைலைம எ�னேவா ெவ� ேமாசமானதாகேவ இ��த�. 
1 8 6 5  � அைம� ஊ�வல� ெச�ற ெநசவாள�க� �� 
ெவ�� வர��� ��பா�� �� ம��� �� ஆ�த�களா� 
தா��த�க� நட�த�.  பல ெதா�லாள�க� த�கைள 
கா�பா��� ெகா�ள ேவ� வ���� அ����த 
பால��� இ���  ���தன�.

1 9 3 2 ஆ� ஆ��� ��. ேஷ� அ���லா தயா��த ஒ� 
அ��ைக�� மா�ல ப�� ெதா��சாைல��  உ�ள 
ெதா�லாள�க�� �ைல ம��� அவ�க� எ�வா� 
ேமலாள�களா�( ேமலாள�க�� ெவ� �லேர 
�����கார�க�)  இ�வாக நட�த�ப�டன� எ�ப� 
ஆவண�ப��த�ப���ள�.  1 9 4 4  � ஆ�� ( ேஷ� 
அ���லா தைலைம��)  ேத�ய மாநா��� 
��ைவ�க�ப�ட ' ��ய கா��� ெகா�ைக அ��ைக'  
C P I  உட� இைண�த க�����களா� 
வைரய�ப�டதா��.  இ�� ெதா�லாள�க�, 
�வசா�க� ம��� ெப�க��கான சாசன� 
ேச��க�ப���ள�.

கா���� க�����க� இ��தேத, கா��� ெதா��ச�க 
இய�க�க� ேதா��வத�� ���யமான காரணமாக 
இ��த�.  1 9 5 0  க��,  க����� ம��� ெதா�லாள 
வ��க��� இல��ய� ம��� இத�க� ப�ள�தா��� 
எ�த�த த���தைட���� ெவ��ட�ப�டன.  
அ�கால�க�ட��� எ�தெவா� அைம������� 
இ�ேபா�ற இல��ய�க��� ஆ�ேசபைணேயா 
எ���ேபா வ�த��ைல.  க���ச எ���� அைம�பான 
ஜ� ச�க� ( 1 9 5 2 - � ��வ�ப�ட�)  ஜ���� 
ெதா��ச�க நடவ��ைககைள க�னமாக ஆ��ய�. 
கா���ேலா இட� க��க�ட� இைண����த பல 
ெதா��ச�கவா�க� வள���ைய க�டன�.

அவ�க�� �ல�,  �சா� ம��� சபா எ��� �வசாய 
அைம��� ��ரமாக ஈ��ப����தன�. 1950 க�� ப�� 
ெதா�லாள�க� ச�க�,  த�� ஊ�ய�க� ச�க�,  ேப��� 
ஓ��ன� ச�க� ேபா�� ெதா��ச�க�கைள �ைற 
வா�யாக  அைம�தன�.  ஐ�ப�க�� இ����� 
அ�ப�க�� ெதாட�க���� இ��த கால�க�ட��� 
இ��த ெதா�லாள�க�,  ப�ேவ� அர� �ைறைய 
சா��தவ�களாக இ��தன�.  அவ�க� த�க� 
அரசா�க�தா� ப�ேவ� வ�க�� �ர�ட�ப�டன�.

1964  �,  '�ைற�த ஊ�ய அர� ஊ�ய�க� ��டைம��' 
எ�� ஒ� ெதா��ச�க� அைம�க�ப�ட�.  அ�ச�க�  
கா���� அ�ேபாைதய �ரதமரான, �லா� �கம� சா�� 
�ல� உ�வா�க�ப�டா��,  ேதாழ�க� சார�,  ேச�� 
ம��� ச�ப� ஆ�ய க�����க�� வரவா�,  ����� 
ெப�ற�. ஜ�� கா���� உ�ள (1966 ஆ� ஆ�� �த� 
�மா� 1 9 7 5  வைர ���த�)  ெதா��ச�க இய�க�க�� 
எ����� ����� ெபா�காலமா� �ள��ய�. 

1 9 6 7  ஆ�� ேவைல ���த� ேபாரா�டேம இ�த 
ெதா��ச�க���� �ைட�த உ�ைமயான �த� 
ெவ��யாக க�த�ப���ற�.  �ச�ப� மாத� ெதாட��ய 
ேவைல���த��� ஜ�� ம��� கா��ைர ேச��த 
ப�ேவ� �ைறகைள சா��த அர� ஊ�ய�க� ���த 
எ���ைக�� ப�ேக�� ேபாரா�ன�.  இ�த 
ேவைல���த���கான தயா��� ேவைல ��ட�த�ட ஒ� 
வ�ட� ெச�றதா�!   ேவைல���த��� �ல� இர��  
���யஅ��பைட ேகா��ைகக� ைவ�தன�.  ப�கைள 
�ர�தர�ப���த� ம��� ம��ய அர� ஊ�ய�க���  
இைணயான அக �ைல�ப� ெப�த� .  ேவைல���த� 
��ட�த�ட ஒ� மாத� ���த� .  �த�க�ட 
ேபாரா�ட���,  ஊ�ய�க� த�க�  அ�வலக�க��� 
ெச��,  அ����� ேவைல ெச�ய ம��தன�.  ��ன� 
அ�வலக���� ெச�லாம� ேபாராட ��ெவ��த 
ெபா�� ேவைல���த� ேதா�� க�ட�. 

ேவைல ���த��� ேபா� 37  ெதா�லாள�க� ஜ��- � 
ைக� ெச�ய�ப�டன�.  கா���� 7  ேப� ைக� 
ெச�ய�ப�டன�.  அ�ேபா� இ��யா�� உ�ள 
ெதா��ச�க இய�க�க� கா��� ெதா�லாள�க�ட� 
ஆதர� ெகா��தன�.  ப�ேவ� ப��க�� இ��� 
தைலவ�க� ம��� இட�சா� ம��ய 
ெதா��ச�க�க��ன�,  கா��� ெச�� 2  நா�  
உ�ணா�ரத ேபாரா�ட��� கல�� ெகா�டன�.  ைக� 
ெச�ய�ப�ட ெதா�லாள�க� ����க�படா��டா� 
ேத�ய அள�லான ப�� நட�த அைழ�� ���க�ப�� 
எ�� அர��� ெத���தன�.  இ�த அ��த��� 

ெதா�லாள��ேபாரா�ட�க����ய��ணய�உ�ைமக���
– உைழ��� வ��க பா�ைவ�� கா��� ேபாரா�ட�
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ெதாட���....(6 ப�க� )

காரணமாக ைக� ெச�ய�ப�ட ெதா�லாள�கைள  
கா��� அர� ��தைல ெச�த�.

கா���� 1970ஆ�  ஆ��  ேம  �ன�த�� ஒ�ெவா� 
ச�க�� த�க� ெசா�த ெகா� ம��� ேபன�க�ட�  
�நக� ெத��க�� அ�வ���� ெச�றன�.  1 9 7 1  ஆ� 
ஆ���,  ��டைம�பான�  ஜ�� கா��� ஆ�ய இ� 
ப��க��� ஒ� ����ட�த�க வைக�� இய�க 
ப�யாள�கைள ஒ�� �ர��ய�.  ஜ�� ஆைல 
ெதா��ச�க� ேபா�ற ம�ற ெதா��ச�க�க�ட� 
ெந��கமான உற�கைள ெகா����த�.  ����ட�த�க 
ேவைல���த�க� ம��� ெவ��கரமான �ர�சார�க� 
அ��த �ல ஆ��க�� நட�த�.

( 1 ) சஃபா� கர��சா� எ��� நகரா��யா�  
�ய��க�ப��   ���ரவாள�க�,  1 9 7 3  ஆ� ஆ��  
ேவைல ���த��� ஈ�ப�டன�.  இ�த ���ர� 
ெதா�லாள�க� இ���களா�  ��ட�தகாதவ�களாக 
க�த�ப�டன�. ����க�� இவ�கைள �ற�க��தன�. 
பல அ�கா�க� அ�நா�க�� உல� க��பைறகைள 
உபேயா��ததா�,  9  நா�க� ம��ேம நட�த 
ெதா�லாள�க�� ேவைல���த� மாெப�� ெவ��ைய 
ெப��� த�த�. அ��� ���ர� ெப� ெதா�லாள�க� 
���யாசமான �ைற�� ேவைல ���த��� 
ஈ�ப�டன�.  அவ�க� தைலைம ெசயலாள� 
அ�வலக���� அ�வ���� ெச��,  அ�� த�க� 
�ழ�ைதகைள �ட�� ��� ெச�றன�.  ெதா�லாள�க�, 
அைன�� சா�கைடகைள�� அைட�தன�. 
ெதா�லாள�க��� �ைறயான ஊ�ய� ம��� �ர�தர 
ேவைல �ைட�த�.  ெப� ெதா�லாள�க��� மக�ேப� 
���� ெகா��க�ப�ட�.

( 2 )   ேதா�ட�க� ம��� ��கா�க� �ைறைய சா��த 
ஊ�ய�க�� ெவ��கரமான ேவைல���த�� 
அ�கால�க�ட��� நைடெப�ற�.  கா��� ேதா�ட�க� 
���ய ���லா ைமயமாக அைம�தத�� இ�த 
ஊ�ய�க�� உைழ�� ���ய ப�கா��.  எ���, 
அவ�க��ெக�� �ைறயான வைரய��க�ப�ட ப� 
ேநர�க� இ�ைல.  அ�கா�க�� ெசா�த ேதா�ட�கைள 
ச�பள��� பராம���� இவ�க�� உைழ�� 
�ர�ட�ப�ட�.  ச�க��� �ல� அைனவ�� 

ஒ��ைண�� 1 9 7 3  ஆ� ஆ��� க��� ெகா� ஏ�� 
த�க� உ�ைமக��காக ேபாரா�ன�.  அவ�க�� 
ேவைல���த ேபாரா�ட� ெப�� ெவ��யாக �க��த�.

அேத சமய� கா��� ெதா��ச�க இய�க� ம�ெறா� 
ேபா�ைன� ேபாராட� ெதாட�� இ��தைத நா� கவ��க 
ேவ���.  ஜ�� ம��� கா��� இர���� 
இ�கால�க�ட��� வ���வாத ச��க�� வ�ைம 
அ�க��� வ�த�.  ஒ��ற� ஜ����, 
ெதா��ச�க��னைர �ன ஏஜ��களாக RSS ��த���� 
ெகா����க,  ம��ற� கா���ேலா ஜமா� இ இ�லா� 
எ��� இனவாத இய�க� த�க� இ��ைப அ�க��� 
ெகா����த�.  அ�த கால��� அர� ஊ�ய�க� 
��டைம��,  ெதா�லாள�க� ம���� மத�சா�ப�ற 
அர�ய� �வாத�கைள ெகா�� ெச�றத� �ல� 
இனவாத ச��கைள எ���க �ய���ததாக ஆவண�க� 
�������றன.   அவ�க� கா����  �ய��ணய  
உ�ைம�கா� �ர�ெகா���  ��றன� எ�பைத 
ெத�வா���ற�.  1 9 7 4  இ� ேஷ� அ���லா இ��ரா 
கா���� இைடேயயான ஒ�ப�த�� �ல� கா���, 
இ��ய  அர�ய� ���� ��  அ���க�ப�டைத 
ெதாட���,  ெதா��ச�கவா�க� ேஷ� அ���லாைவ 
ப�ர�கமாக �ம���தன�.

இ��யா�� �த��ள ப��க�� அவசர �ைல  
�ரகடன�ப��த�ப�ட ேபா� கா����� ேஷ� 
அ���லா அைத ெகா�� வ�தா�.  ெதா��ச�கவா�க� 
தைலமைறவா�  இ��தன� அ�ல� ைக� 
ெச�ய�ப�டன�. இய�க�, பல�த பா���ைன ச���த�. 
மா�ல அர�,  ெதா��ச�க ஊ�ய�க� ��டைம��� 
தைலவ�கைள ��ைவ�� தா��ய�.  அவசர�ைல 
கால���,  ����கண�கான ஊ�ய�க� �ைற 
க��க��� ��னா� த�ள�ப�டன�.  ேவைலக�� 
இ��� ��க�ப�டன�. ேம��  �சாரைண ைமய�க��� 
அைழ�� ெச�ல�ப�� ���ரவைத ெச�ய�ப�டன�.

அவசர �ைல�� ��ன� ெதா��ச�க�க� ஒ� அர�ய� 
மா�ற�ைத க�ட�.  தைலைம�� ��ச� ஏ�ப�ட�. 
அரசா�க ஊ�ய� ��டைம�பான� ��ஐ ( எ�)  உட� 
இைண�த�.  1 9 8 0  க�� ��டைம��,  கா���� 
ப�ேவ�  ப��க�� இ��த ெதா�லாள�கைள 

கா�ெம�� ெதா�லாள�க��� அர� ��ணய� 

ெச�த �ைற�த ப�ச ஊ�ய�ைத �தலா�க� 10 

ஆ��க��� ேம� ��ம�ற தைட��தர� 

�ல� த��� வ�தன�.  கா�ெம�� அ�� 

ேபஷ� ெதா�லாள�க� ச�க� அ�தைடைய 

��� �ைற�த ப�ச ஊ�ய�ைத �ைணய� ெச�ய 

ேகா� ெவ�� க���ளன�.  அவ�க�� 

ேபாரா�ட� ���� பா��க www.tnlabour.in
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ெதா��ச�க��� ெதாட��� இைண�த�.  1 9 8 7 இ�  
M U F இ� ( ���� ஐ��ய ��ன�)  ெச�வா�� 
வள��த�.  ெச�வ�தரான ����கைள� ெகா�ட இ�த 
அைம�� த�க��ெக�� ெசா�தமாக ெதா��ச�க� �ட 
அைம��� ெகா�டன�.  அவ�க�� ேபர�க�� 
இய�பாகேவ மதவாத த�ைம காண�ப�ட�.   �ள��� 
ெதாட��ய ��,  கா��� ��� எ�ேபா�ேம க��ராத 
ரா�வமயமா��தைல��,  இ��ய அர��  
அட���ைறைய�� அைலெயன� க�ட�.  அர� 
ஊ�ய�க� ம��� ெதா��ச�க�க� ஒ��� 
த�ப��ைல. 

90 -க�� அரசா�க ஊ�ய� ச�க��னரா�, ����ட�த�க 
ம�ற ேவைல���த�க�� நைடெப�றன.  1990 �,  அர� 
ஊ�ய�க� ��டைம��ன� 72 நா�க� ேவைல ���த� 
ெச�தன�.  ஆ��ய�க�,  ெதா�லாள�க� ம��� 
�ன���களா�ய 24 ,000 ஊ�ய�க� 6  மாத�க� வைர 
ைக� ெச�ய�ப�டன�.  1991 � 42 நா� ேவைல���த�� 
,1999 � ம�ெறா� 42 நா� ேவைல���த��, 1995� 23 
நா� ேவைல���த� �க��த�.  ெதா�லாள�க� 
அைனவ�� காவ��ைற�னரா� ெகா�ரமாக 
தா�க�ப�டன�.  இ��தமான உ�ைம �ற�,  இ�ைறய 
கால�க�ட���,  நா��� �ற ப��க��� பர� 
வ��றைத காண ����ற�.

அர� ஊ�ய�க� அ�ேபாைதய கால��� ெகாைல�� 
ெச�ய�ப�டன�.  ேதாழ� ச�ப� �ரகா�� க��த�� 
ப�, ��டத�ட 400  ெதா�லாள�க� ம��� ஆ��ய�க�, 

பா�கா�� பைட ம��� அைடயாள� ெத�யாதவ�க� 
�ல� ெகா�ல�ப�டதாக ெத�ய வ���ற�.  கைட� 26 
ஆ��க�� இைளஞ�க� காணாம� ேபாவ��, 
�சாரைண ைமய�க�� ���ரவைதக� அர�ேக�வ�� 
கா��� ம�க�� வா��ைக��  ஒ���ேபான �க�வாக 
மா���ட�.  இ� அர� ஊ�ய�கைள��, 
ெதா�லாள�கைள�� ���ைவ�க��ைல.  3 0 0 
ஊ�ய�க� காணாம� ேபா��ளன�. 
ஆ�ர�கண�காேனா� ைக� ெச�ய�ப�டன�.  ம��� 
����கண�கான ஊ�ய�க� �சாரைண ைமய�க�� 
���ரவைத�� உ�ளா�ன�.

2 1  ஆ� ��றா��� கா��� ெதா�லாள வ��க� 
நட��ய ேவைல���த�க� அவ�க�� எ�����க�� 
ஒ� ��ய அைலைய கா����ற�.  V R S  ம��� ஊ�ய 
�ர�சைனக��காக ஜ�� கா��� மா�ல சாைல 
ேபா��வர�� கழக� ெதா�லாள�க� (JKSRTC),2008-09 
க�� ேபாரா�ட�ைத ைக�� எ��தன�.   இ�த �க��� 
ெதா�லாள�க� ம���� எ���� �ண�ைத 
க��ப���யதாக ெதா��ச�க�க� �� ஒ� க��� 
உ�ள� எ�பைத கவன��� ெகா�ள ேவ���.

�ைறயான ச�பள� ம��� ேவைல �ர�தர� ேபா�ற 
ேகா��ைகக�ட� �� ஊ�ய� ெகா��க� தவ�யைம�� 
ஜ��- கா��� மா�ல��� அ�றாட �க�வா� ��ட�. 
2010�,  450,000 அரசா�க ஊ�ய�க� ேவைல���த� 
ெச�தன�. ப��க�, ெபா�� ேபா��வர�� ம��� அர� 
அ�வலக�க� �ட�ப�டன. அரசா�க� ெதா�லாள�க� 
��[ E S M A ] ச�ட��ைன ெசய�ப���ய�. 
ேவைல���த��� ஈ�ப����த ப����� 
ெதா�லாள�க� ைக� ெச�ய�ப�டன�.  அவ�கைள 
��தைல ெச�ய� ேகா� ம�ற ெதா�லாள�க� ஊ�வல� 
நட��ன�.  அ�� ப�ேக�ற  ெதா�லாள�கைள ேபா�� 
த�ய� நட��  தா��ன�. 

��ரவாத�ைத ம��� ெவ���� வ�� ெவ�ஜன ெச�� 
ஊடக�க� ெதா�லாள வ��க� ம��� மா�ல 
இய��ர�����  இைடேய நட�த ேமாதைல  
ெவ���வ��ைல எ�பைத நா� கவன��� ெகா�ள 
ேவ���.

ெப�ேசா�கா ஆ�ேடா பாக�க� ��வன� 

ெதா�லாள�க�� இர�� வ�ட கால� ேபரா�ட� 

ெதா�லாள�க�� ெவ��ேயா� ����� வ���ள�. 

ச�க ேவைலக�� ஈ�ப�டதாக ேவைல ��க� 

ெச�ய�ப�ட 54 �ர�தர� ெதா�லாள�க�, 32 

ப���யாள�க� ���� ேவைல�� 

அம�தத�ப���ளன�. அவ�க� ேவைல�� ��க�ப�ட 

கால���� ஊ�ய�� தர�ப���ள�. ப���க� 

ெச�ய�ப�ட 60 ஒ�ப�த� ெதா�லாள�க�� 25 

ெதா�லாள�க� ���� ேவைல�� 

அம��த�ப���ளன�. ���� ஒ�ப�த 

ெதா�லாள�கைள ேவைல�� எ���� ேபா� ம�ற� 

ெதா�லாள�கைள�� ேவைல�� அம��த ��வாக� 

உ�தரவாத� த���ள�. ��வாக ஒ����ைற�� எ�ராக 

�ர�தர� ெதா�லாள�க� ம��� ஒ�ப�த� 

ெதா�லாள�க�� ஒ��ேச��த ேபாரா�டேம 

இ�ெவ���� காரணமா��.

ச�டவாத ���

2014 � ெப�ேசா�கா ெதா�லாள�க� ச�க�ைத ப�� 

ெச�தத�காக ��வாக� 145 ெதா�லாள�கைள ேவைல 

��க� ெச�தன�.  ெதா�லாள�கைள ேவைல ��� 

���யத�காக ெதா�� தகரா� ச�ட� ப�� 33(2)� �� 

��வாக� அ�ம� ேகா� ெதா�லாள� உத� 

ஆைணய�� அ�வலக�ைத நா�ய�. 2015� நவ�ப� 

மாத��� உத� ஆைணய� ��வாக��� ம�ைவ 

�ராக��தா�.

உத� ஆைணய�� ஆைணைய �ைறேவ�ற ம��� 

��வாக� உய��� ம�ற��� வழ�� ெதா��தன�. 

ெப�ேசானிகா ெதாழிலாள�களி� ேவைல நீ�க� வாப�
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��ம�ற� ��வாக���� எ�ராக ���� ெகா��த�. 

ஆனா� ��வாக� ���ைப ெசய�ப��த ம��தன�. 

இதனா� ெதா�லாள� �ர���க� ம��� ��கா� 

ப���� உ�ள ம�ற ச�க� �ர���க� ெப�ேசா�கா 

ெதா��சாைல�� �� ேபாரா�ட� நட��ன�. 

அவ�க�ட� ேப�� வா��ைத நட��ய �ைண ஆைணய� 

��வாக���� ஆதரவாக ெசய�ப�� அர� அ�கார�ைத 

சா�னாேர த�ர ��ம�ற ஆைணைய ெசய�ப��த� 

தயாராக இ�ைல.  மாறாக ெசய�ப���னா� 

ெதா��சாைல ேவ� இட���� மா� ��� எ�� 

காரண� ��னா�.  ��வாக� ��ம�ற��� ஆைணைய 

எ���� ேம� �ைற��ட�. ��ம�ற� வழ�ைக இர�� 

மாத���� த��� ேபா�ட�� ெதா�லாள�க��� ச�ட 

வாத��� ேம� அ���� ஏ�ப�ட�.

ேபாரா�ட ���

இ�கால க�ட��� ெதா�லாள�க� ம���� ச�டவாத�, 

ம�ற ேபாரா�ட வ�வ�க� ���த ஒ� �வாத� எ��த�. 

ெதா�லாள�க� தா�க� இ�வைர ந�ல ��ைளயாக 

நட�� ெகா�டா�� �ர�சைனக� �ர��ைல எ�� 

க��ன�.  ��ம�ற வா�லாக ச�ட��யான 

நடவ��ைககைள எ���� ேபா� ��வாக���ேக அ� 

சாதகமாக உ�ளதாக ெதா�லாள�க� க��ன�. ���பாக 

��வாக��ட� உ�ள ெச�வா��னா�, வழ�ைக த��� 

ேபா�வ���,  அ�வா� தா�க� ெவ�� ெப�றா�� 

��வாக� அைத ெசய� ப���மா எ�ப�� 

ெதா�லாள�க� ந���ைக இழ�தன�.

ெதா�லாள�க� த�க� ஒ��ைம ம��� பல�ைத கா��� 

நடவ��ைகக�� இற�க ��� ெச�தன�. �த� க�டமாக 

2016 ேம 1 அ�� ெதா�லாள� �ன�ைத ெகா�டா�ன�. 

அவ�கைள ஆத��� ஜவஹ�லா� ப�கைல கழக 

மாணவ�க��, ��� ப�கைலகழக மாணவ�க��, ம�ற 

ெதா��சாைல��  ெதா�லாள�க�� கல�� 

ெகா�டன�.

ஒ�ப�த ெதா�லாள�க�,  �ர�தர� ெதா�லாள�க�, 

ப���யாள�க�, அ��ர�ைட� ெதா�லாள�க� ம��� 

த�கா�க ெதா�லாள�க� என அைன�� 

ெதா�லாள�கைள�� ச�க��� இைண�தன�.  1 0 0 0 

ெதா�லாள�க�� 1 2 2   ெதா�லாள�க� �ர�தர� 

ெதா�லாள�களாக இ��தன�.  அ�� ேவைல ெச�த 356 

ப���யாள� ெதா�லாள�க�� ம�ற ஒ�ப�த 

ெதா�லாள�க�� அேத ப��� நா�� ஐ�� 

வ�ட�களாக ப� ெச�� வ�தன�.  ேபாரா�ட�ைத 

ெவ�� 1 0 0 �கண�கான �ர�தர� ெதா�லாள�களா� 

ம��� ெவ�ல ��யா� எ�பைத ெதா�லாள�க� 

அ��� இ��தன�.

ெதா��சாைல�� உ�ள ப�ேவ� �ஃ��க� ம��� 

அெச�ப� ைல�கைள கண��� ெகா�� 1 0 0 

ஒ���ைண�பாள�க��,  1 1  �ர���க�� ஜனநாயக 

�ைற�� ச�க��� ேத��ெத��க� ப�டன�.  ச�க 

உ���ன�க���ைடேய ��ட�க� �ைறயாக 

நட�த�ப�டன. தகவ�க�� ச�க���� எ��க�ப�ட 

அைன�� ���க�� ெதா�லாள�க���� �ற�ப�டன. 

2 0 1 6  ஜுைல 3  அ�� ெதா�லாள�க� 8  ம� ேநர 

உ�ணா�ரத� ேபாரா�ட�ைத ேம�ெகா�டன�. 

��ன� அைன�� ஓவ�ைட� ேவைலகைள 

�ற�க��தன�.  ேம�� மா�� ம�டல��� உ�ள 8 

ச�ைளய� ��வன�க�� உ�ள ெதா�லாள�கைள ச�க� 

ெதாட�� ெகா�ள ஆர���தன�. 

ஆக�� 1  அ�� ஜ�பா�� இ��� வ�த ��வாக 

இய��ன� ெதா��சாைலைய பா�ைவ�ட வ�த ேபா� 

��� ேகா��ைககைள ெகா�ட ம� அவ�ட� 

அ��க�ப�ட�. ஒ�ெவா� ெதா�லாள���� ம��� 

நக� ெகா��க�ப�ட�.  இய��ன� ெதா�லாள�க�ட� 

உ�ப��ைய ெப��க��, இ���கைள �ைற�ப��த�� 

ேகா�ய ேபா�, ெதா�லாள�க� 150 ெதா�லாள�கைள 

���� ேவைல அம��த ��வாக�ைத ேகா�ன�. ஆக�� 3 

அ�� ��வாக� அைழ�த� ��ட��� ேவைல�� இ��� 

��க�ப�ட 1 5 0  ெதா�லாள�கைள�� ேவைல�� 

���� அம��த ��வாக� ஒ��� ெகா�ட�. 

ெதா�லாள�க�� ஒ��ைம�� இ� ஒ� ���ய 

ெவ��யா��.

அ��� எ�ன?

�ர�தர� ெதா�லாள�கைள�� ஒ�ப�த� 

ெதா�லாள�கைள�� ����� �ய���� ��வாக� 

இற����ளன�.  ச�க��� ெதா�லாள�க� 

அ�லாதவ�கைள ேச��க ேவ�டா� எ��� 

ெதா��சாைல�� ெவ�ேய நட��� எ�த� 

ேபாரா�ட�க��� கல�� ெகா�ள ேவ�டா� எ��� 

அவ�க� ேகா���ளன�. �ர�தர� ெதா�லாள�க��கான 

ஊ�ய� ம��� ச�ைககைள ��வாக� அ�க����ளன�.  

�ர�தர� ெதா�லாள�க�,  ஒ�ப�த� ெதா�லாள�க�, 

ப���யாள�க� என ��வாக� ெதா�லாள�கைள 

���தா��,  அைன��� ெதா�லாள�கைள 

ஒ���ைண�பைத �ர�தர� ெதா�லாள�க� ���ய 

கவன� ெச��த ேவ���. சம ேவைல�� சம ஊ�ய� 

ெதா�லாள�க� ம���� உ�ள ஒ��ைமைய 

பல�ப����. ெதா�லாள�க� ஒ��ைமைய பல�ப��� 

அைனவ�� ேகா��ைககைள�� ெவ�ெற��ப� 

ெப�ேசா�கா ெதா�லாள�க�� கடைமயா��.
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எ�ஆ�எஃ� ெதாழிலாள�க� ம�தியி� விவாத�
ெதாழி�சாைலயி� உ�ள உ�ப�தி �ைறயி� ெதாழிலாள�க�� �தலாளிக�� �ர�ப�� 

நி�கி�றன�. �தலாளிகளி� உ�ப�தி �ைறயி� ஏ�ப�� �ர�பா�கைள ெவ�ல ெதாழிலாள�க� 

ஒ��கிைண�� ேபாரா�கி�றன�. அ�வா� ேபாரா� ெவ���ேபா�, ேகார�ப�� உாிைமக� 

ச�ட�களாக இய�ற�ப�கி�றன. ெதாழி�ச�க உாிைம, ��� ேபர உாிைம, பணி நிைலைமக� 

ேபா�றைவ ெதாழி�சாைல ெதாழிலாள�க��� ச�டாீதியாக இய�ற�ப���ளன. 

ெதாழிலாள�க� த�க� உாிைமகைள நிைலநா�ட ச�ட�ைத அ�க ேவ��மா அ�ல� ேபாரா� 

ெபற ேவ��மா எ�ப� ஒ� ேக�வியாகி உ�ள�. 

இைட�கால ஊ�ய உய��னா� தாமதமான 

நா�க��� அ�ய�� �ைட�ப��ைல. 

இைட�� ஓ�� ெப�ற ெதா�லாள�க��� 

ஊ�ய உய��னா� எ�த பய�� இ�ைல.

இ�த �வாத� ெதா��ச�க��� ப�� ம��� ெசய�பா� ���த ேக��கைள �� ������றன. ஊ�ய ேபர� ெச�வ� 

தா� ெதா��ச�க��� ேவைலயா? உ�ப�� �ைற ��வாக��� ெதா�லாள�க�� �ரைல பல�ப���வ� 

ெதா��ச�க��� கைடைம எ�ன? ேபாரா�ட ���க� ெதா��ச�க��� ெசய�பா�கைள எ�வா� ��ண����றன?

(�வாத� ���த ��வான க��ைரகைள ெதா�லாள� �ட� இைணயதள��� காணலா�)

ச�டவாத� �தலா�க��� சாதகமாக 

உ�ள�

��ம�ற��� வழ��க� ��ய �ைறய கால� 
ஆ�ற�. ேபாரா�ட �ைறேய நம�� உடன� 
பலைன த��

எ�ஆ�எஃ� ப�ேவ� இட�க�� 

ெதா��சாைலகைள ைவ�� 

உ�ப�� ெச��ற�.  ந� 

ெதா��சாைல�� ேவைல ���த� 

ெச�தா�,  அவ�க� இ�ெனா� 

இட��� உ�ப��ைய 

அ�க��பா�க�.  ேவைல ���த� 

ெச�வதனா� நம� ேபாரா�ட� 

ெவ��யைடயா�. 

அ��ேசா����னா� ெதா�லாள�க� 

ேவைல இழ�க��ைல.  ஆனா� இ�ேபா� 

ஒ���ன நடவ��ைக எ�� �� ��வன� 15 

ெதா�லாள�கைள ப� ��க� ெச���ள�. 

��ன� இ� ேபா� நட�தா� ேபாரா�ட�க� 

நட�� ேவைல ��க�ைத த��ேபா�. 

இ�ேபா� வழ�� நட�பதனா� ப� ��க�ைத 

த��க �ய��க� எ��ப��ைல.

ேபாரா�ட� அ�ல� ேப�� வா��ைத �ல� ஊ�ய 

ஒ�ப�த� ேபா�ட ேபா� 3 வ�ட���� ஒ� �ைற 

எ�ப�� இ��� 4 வ�ட���� ஒ� �ைற ஊ�ய 

உய�� ேபாட�ப�ட�. அ��ேசா��� சர��க� 

ஊ�ய ஒ�ப�த��� ேபாட�ப�டன. அைத எ�வா� 

ஏ��� ெகா�ள ����?

வழ��க� தாமதமானா��, இைட�கால 

ஆைண �ல� ெதா�லாள�க��� 

ஊ�ய உய�� �ைட���.

 ேவைல ���த� ெதா�லாள�க��� ைக 

ெகா��கா�.
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